
"כי בנפשי הדבר, הרב נמצא 
בסכנת מוות ממש" 

במילים נוקבות הזהיר וזירז כ"ק מורינו 
שליט"א  ברלנד  אליעזר  הרב  הגה"צ 
אודות עצרת ההתעוררות החשובה מאן 
בליל שמיני של  בחברון  כמוה שהייתה 
שליט"א,  הרב  אמר  בתחילה  חנוכה. 
"כזה כנס עוד לא היה מבריאת העולם, 
אור החנוכה, אור שבעת הימים שלפני 
ריבוא  ש"ע  של  האור  העולם,  בריאת 
נהורין שהיו בחווה )אשת אדם הראשון(." 
אולם, אח"כ הגדיל הצדיק ודיבר ישירות 
דבריו  אלה  וחשיבותו,  הכנס  מטרת  על 

אז: "הרב מבקש מכולם שיגיעו לכנס ההתעוררות כי בנפשי הדבר, הרב נמצא 
יוצא מהכלל. מכל החוגים,  בלי  חייבים לבא לכנס  לכן  מוות ממש,  בסכנת 
גווני הקשת, חילונים, דתיים, כיפות סרוגות, כיפות שחורות, לא משנה  כל 
בכדי  ישראל,  עם  הצלת  למען  לכנס  לבוא  חייבים  כולם  הם.  לבוש  באיזה 
למנוע אינתיפאדה חדשה, שלא יזרקו טילים לדרום או לצפון, ששום יהודי 

לא יינזק יותר – עד שיבוא משיח בן דוד ויתקן את הכל."
מעניין כי בדבריו הדגיש מורינו הרב שליט"א שמטרת העצרת היא לעצור את 
המלחמה בדרום וגם בצפון, הרי בצפון היה ב"ה שקט עד אותה עת. והנה, 
התחילו  הצדיק  דברי  בצפון  המנהרות  ביעור  במבצע  התחיל  לאחר שצה"ל 

להתבהר במקצת. 

"עם ישראל נמצא בסכנת נפשות ואין לנו אפשרות להינצל 
אלא בפינו" 

כולם הבינו שסכנה מרחפת באוויר וכי מורינו הרב ברלנד שליט"א מזהיר אודות 
שליט"א  הרב  המשיך  והנה  לו.  מראים  שמשמיים  קשים  ומאורעות  דברים 
וכל  נפשות  בסכנת  נמצא  ישראל  עם  כל  בו  ואיום  נורא  "המצב  להתריע, 
אזרחי ישראל נמצאים תחת איום של מטר טילים. אחרי שירו 400 טילים על 
הערים אשקלון, באר שבע, נתיבות, אופקים ושדרות, עכשיו נערכים לאלפי 
אלפי טילים שיגיעו עד ת"א וי-ם. ואין לנו שום אפשרות לעצור את זה משום 
10 אלף טילים ואנחנו רק אחד ויגידו  שכל העולם נגדנו, הם יכולים לשגר 

שאנחנו התוקפן והם הקורבן. יגידו שאנחנו התחלנו והם רק מתגוננים."
"אין לנו שום כוח, רק התהילים. כל הניסיונות של מדינת ישראל לעצור את 
עם  מאוימים  אנחנו  יום  כל  בתוהו.  עלו  והחמאס  החיזבאללה  של  הטילים 
ישראל  בדיוק של מ"מ. עם  לפגוע בכל מטרה  יכולים  טילים חדשים,  אלפי 

נמצא בסכנת נפשות ממש ואין לנו אפשרות 
להינצל אלא בפינו, "ַהּקֹל קֹול ַיֲעקֹב ְוַהָּיַדִים 
ְיֵדי ֵעָשׂו" )בראשית כז כב(. אנו נמצאים ממש 
ברגעים האחרונים שאנחנו יכולים להישאר 
המטרה  כי  ישראל,  במדינת  ישראל,  בארץ 
לא  כולם,  את  פה  לחסל  היא  הערבים  של 
מעניין אותם דתיים, חילונים, חרדים, נטורי 
רוצים  הם  אותם.   מעניין  לא  זה  קרטא, 
לחסל כל יהודי ויהודי עד האחרון מאיתנו. 
בין אם הוא חילוני בן אם הוא דתי, בן אם 
הוא מזרחי בן אם הוא עם כיפה סרוגה, בן 

אם הוא כיפה שחורה."

"העיקר שלא ימכור את אח שלו"

הצורך  על  ליבו  קירות  מעמקי  לזעוק  המשיך  שליט"א  ברלנד  הרב  מורינו 
בהמתקת הדין הנוראי הרובץ על עם ישראל, והפעם גילה טפח משורש הדין - 
המחלוקת על הצדיק, אלה דבריו. "כתוב, "ַוַּיְבֵּדל ֱאֹלִהים ֵּבין ָהאֹור ּוֵבין ַהחֶֹשְׁך" 
)בראשית א ד(, הם )שונאי ישראל( לא מבדילים בן האור ובן החושך. עכשיו 
לזרז את העצרת הזו שיהיו בה קרוב  לכן צריך  נפשות,  כולנו ממש בסכנת 
לחמישים אלף איש, וכולם יגמרו את כל הספר תהילים. שזה נעלי השכינה, 
אלו הנעליים שאחי יוסף רבו עליהם, כי לא מצאנו שאח מוכר אח עבור זוג 
נעליים. ילך יחף ובלי גרביים, העיקר שלא ימכור את אח שלו. אלא המחלוקת 
הייתה אם בכל שבוע יגמרו להגיד את כל הספר תהילים שזה נעלי השכינה. 
זו הייתה המחלוקת בן האחים ליוסף, כמה זה פלח הרימון, ולכן כל אחד חייב 
 50 לגמור לכל הפחות בעצרת את ספר התהילים, ולנצל את ההזדמנות בה 
אלף אומרים יחד תהילים. זה כמו מליארדי אנשים שאומרים תהילים שזה 

בוודאי יעצור את הטילים."
"רק תהילים יכולים לעצור טילים – שום צה"ל, שום נשק, שום טנקים, שום 
רק התהילים  לעצור את הטילים.  יכולים  לא  הברזל  כיפת  ושם  פטריוטים 
כמו  ימים  יאריכו  כולם  זה  ובזכות  הטילים,  את  יעצרו  הזו  בעצרת  שיגידו 

יצחק, בזכות שישתתפו בעצרת הזו. 

הצדיק מגייס ההמונים להשתתף בהצלת עם ישראל בחברון 

מורינו  כ"ק  של  לקריאתו  נענו  הישראלית  החברה  מגוון  מכל  המונים  ואכן, 
הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א והגיעו לכנס התפילה וההתעוררות בחברון. 
כבר בשעה 10 בלילה התחילו לנהור אוטובוסים עמוסים מכל רחבי הארץ אל 
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לילה  חצות  אחרי  מיד  המכפלה.  מערת  שטח 
התחיל הציבור באמירת ספרי תהילים ואמירת 
הרב  מורינו  הגיע  מכן  לאחר  ובקשות.  תחינות 
גם הוא אל קברי האבות. הרב  ברלנד שליט"א 
הדליק את החנוכייה וזימר את זמירות החנוכה 
יחד עם הציבור הגדול. מיד אח"כ אמר הרב את 

התיקון הכללי ופעל ישועות עבור עם ישראל.

יבוא יום ומכל ממלכת רוסיה האדירה 
לא יישאר כי אם הר קטן שעליו עץ"

מתיחות וכאוס בעולם כבר מזמן אינו דבר חדש, 
רוחות  ארבע  מכל  כאשר  בוערת,  המציאות 
בכדי  רק  הרף.  בלי  פורעניות  העולם מתרגשות 
רואה  שהצדיק  והסכנות  הדינים  על  להתבונן 
בשבועות  הגואה  המתיחות  את  לבחון  אפשר 
אזוב,  בים  לאוקראינה  רוסיה  בין  האחרונים 
הנושא.  סביב  בינלאומי  למתח  שגורם  עימות 
מלחמת  על  דיבורים  באוויר  נשמעים  פעם  לא 
עולם שלישית, והנבואה של רבינו הקדוש שחזה 
זאת מראש מתגשמת מול  כל  וניבא את  וצפה 
עינינו. רבינו נחמן אמר, "יבוא יום ומכל ממלכת 
רוסיה האדירה לא יישאר כי אם הר קטן שעליו 

עץ" ) שיח שרפי קודש(, ובוודאי המאורעות האחרונים מובילים לקיום נבואה 
בטיל  ניסוי  עשתה  שרוסיה  לאחר  בעניין  שלב  התווסף  שלאחרונה  הרי  זו, 
המסוגל לטוס למעלה ממהירות הקול. ודברי הצדיק, כ"ק מורינו הרב ברלנד 

שליט"א מתבהרים יותר ויותר.

"הצלחתי לדחות בשש שנים את הגזירה"

ברלנד  אליעזר  הרב  הגה"צ  מורינו  כ"ק  בו  המהלך  כל  את  למעלה  הזכרנו 
שליט"א אמר שיש גזירה קשה מאוד על עם ישראל. הרב הוסיף ואמר שאם 
לא נצליח לבטל אותה הוא יצטרך לקחת את הכל על עצמו, וזה יהיה קשה 

מאוד מאוד, יותר קשה מכל מה שקיבל הצדיק על עצמו בעבר.
מורינו הרב שליט"א הצליח לדחות בשש שנים את הגזירה, בכדי שיהיו שש 
שנים של חיים עם הצדיק. שש שנים של תפילות והורדת תורות. עכשיו אנחנו 

בשעה קריטית ביותר עבור עם ישראל בכללותו.

"נא להתפלל על הרב שלא יסתלק לפני פסח" 

חג האורים חלף, עם ישראל התגייס בהמוניו לאור קריאת מורינו הרב ברלנד 
שליט"א והגיע לקריאת התהילים ליד קברי האבות חודש כסליו עבר וחודש 
טבת הגיע. כולנו שיגרנו ברכת "מזל טוב" מכל הלב קדם עטרת ראשנו, אשר לו 
דומיה תהלה כ"ק מורינו הגה"צ הרב אלעזר ברלנד שליט"א לרגל "יום גינוסיא 

דמלכא" – במלאת לו 81 שנים ב- כ"ג טבת.
ברכותנו ברכת הדיוט, שנזכה שיאריך ימים על ממלכתו, ביתר שאת וביתר 

עוז, ויזכה להרבות גבולו בתלמידים, באופן 
מחצבתם.  לצור  יחזרו  כולו  העולם  שכל 
שכל אויביו ושונאיו יפלו תחתיו נפילה שאין 
לה תקומה, ויקויים בו ברכת בת שבע לדוד: 

"יחי אדוני המלך דוד לעולם". אמן.
עם זאת, דברי הצדיק אף פעם אינם נופלים 
ריקם, והנה תוך כדי שמחת הציבור על יום 
"יום גינוסיא דמלכא" כתב כ"ק מורינו הגה"צ 
הרב תפילה קצרה, אך רבת החשיבות אודות 
ההכרח להתפלל על בריאות הצדיק. תפילה 
וכמה  הדין קשה  כמה  עד  לכולנו  שהזכירה 
לעבוד  הצורך  סביב  יש  וחשיבות  אחריות 

עבודות של המתקת הדינים.
תוכן התפילה, קצרה אך רבת החשיבות – 

 "נא להתפלל על הרב שלא יסתלק לפני 
פסח אלא יאריך ימים עד 210 שנים".

גורל העם תלוי במצב הצדיק

ובבתי  בנים׳  ׳שובו  בקהילות  התכנסו  מיד 
לתפילות  והעולם  הארץ  ברחבי  הכנסיות 
הרב  הגה"צ  כ"ק  מורינו  רפואת  עבור  רבות 
אליעזר ברלנד שליט"א שנחלש מאוד בתקופה האחרונה. מאז הצהריים חש 
בעת  לילה  בחצות  הגיע  השיא  כאשר  כללית,  חולשה  שליט"א  הרב  מורינו 
לביתו,  לחזור  ביקש  שליט"א  הרב  בת"א.  בית  בחוג  שיעור  למסור  שסיים 

ולבטל את כל חוגי הבית והתכניות להמשך הלילה.
חסידי  שליט"א,  הרב  מורינו  תלמידי  התגייסו  השחרית  תפילת  אחרי  מיד 
ברסלב וכלל אוהבי הצדיק כחובת השעה, ופתחו בגיוס אמירת התיקון הכללי 
בכל אמצעי התקשורת והמידע. בצורה כזו זיכו את הציבור להשתתף בתפילה 
עטיה.  בן  אליעזר  הרב  הגה"צ  כ"ק  מורינו  הצדיק,  לרפואת  חשובה  הכ"כ 
וכידוע, התפילה על הצדיק שכלול מכלל נשמות ישראל היא למעשה תפילה 
על גורלו של העם כולו והעולם בכלל זאת. הגיוס צבר תאוצה וכבר בשעות 
הבוקר נאמרו מאות רבות של תיקוני הכללי, שהמשיכו והגיעו במהלך היום 

ליותר מעשרת אלפים.

"כל מה שיש יהודים חרדים בצפת זה רק בזכותו"

עוד הציבור הרחב נענה לקריאתו של מורינו הרב ברלנד שליט"א להתפלל 
לרפואת הצדיק ואבל כבד נפל על העולם כולו ועל חסידות ברסלב במיוחד. 
זצוק"ל,  קעניג  מרדכי  אליעזר  הרב  מצפת,  הצדיק  הסתלקות  על  הבשורה 
יצאה והתפשטה כאש בשדה קוצים. בהישמע הבשורה הקשה אמר מורינו 
הרב אליעזר ברלנד שליט"א, "הרב קעניג היה הכי גדול בדור, היה בקי בנגלה 
רק  זה  בצפת  חרדים  יהודים  שיש  מה  כל  ממש,  הרב'ה  היה  הוא  ובנסתר. 

בזכותו. הוא היה אחרון הצדיקים."

פטירת הרב אלעזר קעניג זצ"ל



שישנם  לכך  "מעבר  ומגלה,  גלזרסון  הרב  ממשיך 
דבר  ישנו  גאולה  על  המדברים  פסוקים  הרבה 
נדיר, כאשר המילים בן ישי ובן דוד מופיעות ביחד. 
ועוד, המילה משיח מופיעה מספר רב של פעמים. 
'ברלנד  האותיות,  את  שמצאנו  מכל  והמדהים 
נדיר מאוד.  זה  א')אליעזר( שמבחינה סטטיסטית 
זה, רק אחד למיליונים  יודע להסביר את  לא  אני 
'משיח'  המילים  ליד  א'  'ברלנד  כזה,  דבר  שיצא 

ו'שנות גאולה, יחד עם השנים."

"לא יאומן, את כל מה שאמר הרב ברלנד 
בתשע"ה ראינו בצפונות התורה"

קצת  "נראה  ואומר.  גלזרסון  הרב  הרה"ח  ממשיך 
דברים שהרב אליעזר ברלנד שליט"א אמר בשיעור 
רבי  ואמר  "הוסיף  דבריו.  אלה  אלול,  חודש  בראש 
התגלות  של  לתהליך  מדויקים  תאריכים  אליעזר 
תשע"ה  באלול  יתחיל  התהליך  דבריו  לפי  משיח. 
וימשיך שש שנים עד סוף תשפ"א…", לא יאומן, 

את כל זה ראינו בטבלאות שהזכרנו למעלה."
נוספים  פרטים  גלזרסון  הרב  הביא  אחרת  ובפעם 
הקשורים לענייני הגאולה אותם הזכיר הרב ברלנד 
כן פתח בהקדמה קצרה אודות  שליט"א, אך לפני 

הקשר שלו עם הרב ברלנד.
"ישנן כאן טבלאות מעניינות ואקטואליות עם מסר 
הדברים  בהן.  לעיין  מאוד  שכדאי  ביותר  חשוב 
שמסרם  כפי  ברלנד  הרב  לדברי  מאוד  מתאימים 
בשנת תשע"ו. דרך אגב, למדתי חברותא עם הרב 
ברלנד בכפר חסידים, עוד לפני שהתקרב לברסלב. 
וכן, לימדתי בישיבה שלו כי הוא רצה שילמדו שם 
החושן  קצות  עם  הלך  הרי  הוא  ליטאית,  בשיטה 
תמיד. וכך הוא גם אמר לתלמידו הרב ארוש שגם 
ברלנד  הרב  של  בישיבה  אז  איתי  ללמוד  התחיל 
בירושלים. אח"כ, בהולנד דברנו איתו במשך שעתיים 
על הנושאים של הספרים שלי, על הדילוגים בתורה 
ועל הקשר שלהם לקבלה שזה מצוי בכל הזוהר, כמובן שהרב ברלנד הבין את 

הדברים וחשיבותם."
לפני  וממש  רואים שאנחנו במצב לא פשוט  "מהנתונים העולים בטבלאות 

הגאולה."

"מדהים - משיח בן יוסף ובן דוד מופעים ליד הרב ברלנד שליט"א"

ברלנד  הרב  מורינו  דברי  איך  גלזרסון  הרב  מראה  שלו  התורניות  בטבלאות 
שליט"א אודות תהליך הגאולה נמצאו באופן נדיר בצפונות התורה. כעת מביא 
לנושא  ישירות  הקשור  נוסף  חיבור  גלזרסון  הרב 

הגאולה. אלה דבריו.
של  הגימ'  את  התורה  בצפונות  מצא  גלזרסון  הרב 
למילים,  המקבילה   ,)604( משיח  'ניצוץ  המילים 
ודוד'  יוסף  בן  משיח  'זהו   ,)604( ברלנד  'אליעזר 
מדהים",  "פשוט   .)604( הנשיא'  יהודה  ו'רבי   ,)604(
מסכם הרב גלזרסון את הקבלות המילים לפי הגימ'. 
ֶאְתֶכם")בראשית  ִיְקָרא  "ֲאֶשׁר  לפס',  זה מקביל  וכל 
מט א(, אשר יחד עם שלושת המילים והכולל מגיע 

ל – 'תשע"ו'. 
וכמו שהזכיר הרב גלזרסון בדברים שהבאנו למעלה 
שאמר הרב ברלנד שליט"א שזו השנה בה התחילה 

הגאולה."

"אליעזר אחד עליו השלום כבר נסתלק"

בשבט  שבי"ז  אחרי  ויותר.  יותר  מתחברים  והדברים 
תשע"ז הסתלק 'הצדיק מיבנאל', הרב אליעזר שלמה 
הרב  הצדיק,  של  דבריו  את  הבאנו  המוהר"ש,  שיק, 
דניאל דב בעריל הכהן סטבסקי, רב ומורה הוראה של 
וראש  מקובל  שמש,  בבית  ביאלא  בחסידות  קהילה 
בית הבעל שם טוב. בדבריו שהתפרסמו באותו הזמן 
אמר הרב הכהן סטבסקי שליט"א, "הרב אליעזר בן 
עטיא יש לו שמירה מעולה מן השמיים", אז הוא פנה 
שהרב  זוכר  "אתה  שאל,  וכאילו  עימו  שהיה  לגבאי 
ברלנד שליט"א אמר שיש חלילה גזירה, ואז תוך כמה 
ימים נפטר המוהר"ש ? זה היה אליעזר נפטר תחת 

אליעזר. אליעזר אחד עליו השלום כבר נסתלק".
אז אמרו לרב סטבסקי שיפעל לשחרור הרב ברלנד 
שליט"א )שבאותה תקופה לקח על עצמו את גזירת 
הגלות בגוף ובנפש(, כך ענה הרב סטבסקי. "זה הוא 
)הרב ברלנד( שלא רוצה להשתחרר )כי הוא ממתיק 
אני  וגלות(  ייסורים  עצמו  על  לוקח  כשהוא  דינים 
יכול איתו?!  אם הוא היה רוצה הוא כבר היה פה, 
את  עצמו  על  )לוקח  הכול  את  שעושה  הוא  זה 
את  מגהץ  הוא  שם,  תיקונים  עושה  הוא  הגלות..(. 
העולם, זימבבואה, מרוקו, הוא עושה את זה בכוונה, 
הוא  זה  עליו  שבאו  הביזיונות  גם  חושב?  אתה  מה 
עשה, הוא עושה תיקונים, הוא עושה דברים גדולים. 

להתפלל צריך, אבל תסמוך גם עליו."

"מבחינה סטטיסטית זה נדיר מאוד, אני 
לא יודע איך להסביר"

ברלנד = באנגלית ויידיש = ארץ הדובים = בגימטריא 
= משיח! 

כ"ק מורינו הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א פועל 
את פעולותיו במשך 24 שעות ביממה. הרב שליט"א 
לקרב  בכדי  לאילת  עד  הרביעית  בפעם  הדרים  כבר 
את נשמות ישראל, לערוך חוגי בית, להקהיל קהילות 

ולפעול ישועות. ופתאום פרסם הרה"ח הרב גלזרסון דברים חשובים ומעוררי 
לב אודות התכלית האמיתית של כל פעולות הרב שליט"א. וכך, אחרי שבראש 
חודש אלול תשע"ה מסר כ"ק מורינו הרב ברלנד שליט"א את דברי קודשו. 
ושוב, שנים אח"כ, מוצא הרה"ח הרב גלזרסון את דברי הרב בצפונות התורה, 

אלה דבריו. 
בתורה  מופיע  אחת  פעם  שרק  הוא  התורה  בצופן  שמצאנו  מדהים  "דבר 
המילה - "שנות גאולה" ליד האותיות תשע"ה שמגיעות ליד האותיות 'קץ' 
בתשפ"א, כפי שאמר הרב ברלנד שליט"א, ממש לא יאמן. אחרי שחיפשנו 

את הדברים הללו פשוט נדהמנו למצוא."

כ"ק מורינו הרב שליט"א בברית אצל ....



"שבכל דור מתגלגל ניצוץ של 
משיח בן יוסף לאחד הצדיקים 

שבדור"

על  יהוידע  "הבן  גלזרסון,  הרב  אומר 
הגמ' בסנהדרין )צח:( אומר שהיה מקובל 
של  ניצוץ  מתגלגל  דור  שבכל  אצלם 
שבדור,  הצדיקים  לאחד  יוסף  בן  משיח 
רבינו  משה  על  חז"ל  שאמרו  דרך  על 
בצדיק  ממשה  נצוץ  יבא  דור  שבכל 
הלקוטים  בספר  שכתוב  וכמו  שבדור, 
הפסוק,  על  הקדוש  האר"י  לרבינו 
כ"ו(  ג'  )דברים  ְלַמַעְנֶכם"  ִּבי  ה'  "ַוִּיְתַעֵּבר 
בן  ניצוץ ממשיח  בו  שרבינו האר"י היה 

יוסף…".

רוח הקודש – "ידע איפה הנעדר 
נמצא אחרי 15 שנה"

סלומון  נתן  הגבאי  שסיפר  נורא  סיפור 
הגה"צ  כ"ק  של  הקודש  רוח  אודות 
הרב אליעזר ברלנד שליט"א מול הקהל 
שהגיע לחבורה הקדושה של ליל שישי 

בישיבת 'נחלי נצח'.
הקודש  רוח  את  לראות  זכיתי  ים  "בבת 

משפחה  של  לבית  הגענו  שליט"א.  ברלנד  אליעזר  הרב  הגה"צ  מורינו  של 
מסובלת בייסורים והאמא שם כתבה מכתב לרב שליט"א. היא סיפרה שברגע 
שעלו לארץ נעלם הבן שלהם מהארץ וכבר במשך 15 שנה אין להם שום קשר 
איתו. עוד היא סיפרה שהמשפחה הייתה אצל הרבה רבנים בעניין הבן, אך 

עדיין לא התקדם הנושא."
"בבוקר, אחרי תפילת הותיקין עם מורינו הרב ברלנד שליט"א, מסרתי לרב את 
המכתב של האימא ועוד מכתב ממשפחה נוספת עימה נפגשתי בלילה הקודם. 
המכתבים היו חתומים עם דבק בזמן שהגשתי אותם לרב, והנה פלא, מבלי 
לפתוח את המכתבים, הרב אמר על המכתב של הנכה, בשביל הרפואה של 
האדם הזה אתה צריך ללכת וללמוד איתו פעמיים בשבוע במשך שבועיים 

בספר 'תנא דבי אליהו' ואז תהיה לו ישועה ברגליים"."

 "הרב נתן את הכתובת, אך הוסיף שהילד 
לא ירצה לראותם" 

"וכן הוסיף הרב שליט"א ואמר, עדיין מבלי פתוח את המכתבים, "תבוא אליי 
למשפחה".  שנה   15 שנעלם  הילד  נמצא  איפה  לך  אגיד  ואני  שבת  במוצאי 
הגעתי במוצאי שבת והרב נתן לי את הכתובת בארה"ב, מתברר שמדובר בילד 
שפרק עול ולכן התבייש ממשפחתו המסורתית וברח מהארץ. כעת הוא נשוי 
לגויה ויש לו חמישה ילדים ממנה. הרב אמנם נתן להם את הכתובת, אך סייג 

את דבריו ואמר למשפחה שילדם אינו רוצה לראות אותם."
"המשפחה בכל אופן נסעה לפגוש את הבן האובד, אך התרחש בדיוק כמו 

שהרב אמר, הבן לא רצה לראות אותם ואף הזמין למשפחתו משטרה."

"לי הייתה זו הפעם הראשונה בו נוכחתי 
הרב  הגה"צ  מורינו  של  בקודש  ברוח 
שהרב  איך  שליט"א.  ברלנד  אליעזר 
בו,  לקרוא  מבלי  במכתב  כתוב  מה  ידע 
התשובות  וכן,  אותו.  לפתוח  אפילו  או 
הרב שליט"א,  והמדויקות של  המדודות 

ממש על חוט השערה."

"הרב אמר לי ללמוד איתו תנא 
דבי אליהו ומצבו השתפר"

כמה  שכל  מנכה  היה  השני  "המכתב 
לו.  נתפסים  היו  הרגליים  שרירי  שעות 
כמו שאמר  איתו,  הלימוד שלי  בעקבות 
הרב ברלנד שליט"א, חל שיפור במצבו, 
באופן  גדלה  מהכאבים  ההפוגה  כאשר 

ניכר."

"אך הרב בין רגע התנער מכל 
קשר לגדולה ואמר..."

מסתיר  תמיד  שהצדיק  לכך  דוגמאות 
גדולה על תוצאות  לוקח  ולא  את עצמו 
דוגמה קטנה  הנה  למכביר.  ישנן  מעשיו 
מהתקופה האחרונה, כאשר מורינו הרב 
'שובו  בכולל  ומסר שיעור  בית שאן  תושבי  לחזק את  הגיע  ברלנד שליט"א 
מעשים  אודות  לקהל  לספר  החל  מהנוכחים  אחד  פתאום  שאן.  בית  בנים' 
אך  דבריו(,  את  נביא  אולי  )בעתיד  מהעבר  שליט"א  ברלנד  הרב  של  גדולים 
הרב בין רגע התנער מכל קשר לגדולה ואמר, "הכל זה רבינו, העיקר זה ללכת 

אחרי רבי נתן..".

נס הצלה מניסיון דקירה של אברך קהילת שובו בנים 

בבוקר יום חמישי של פרשת ויגש, ה- 13.12.18, בזמן שעל עם ישראל עובר 
גדול  בנס  ניצל  בו  ניסיון דקירה בשער שכם  אירע  גל רצחני של טרור,  עוד 
אברך, תלמיד כ"ק מורינו הגה"צ הרב ברלנד שליט"א. מדובר באברך דוד הלוי 
מישיבת  חזרה  בדרכו  שהיה  בנים'  'שובו  ברסלב  לחסידות  המשתייך  שיחי' 

'שובו בנים' הנמצאת ברח' מעלה חלדיה בעיר העתיקה של ירושלים. 
אלו הדברים שאמר בראיון לקו ברסלב העולמי: "לפנות בוקר הייתי בישיבה, 
למדתי וטבלתי במקווה, כאשר יצאתי מהמקווה ניגש אליי בחור וביקש ממני 
צדקה. מעולם לא היה לי כ"כ קשה להוציא כמה שקלים לצדקה, אבל בסוף 
בדיעבד  בכיס.  לי  לו את העשרה שקלים האחרונים שהיו  ונתתי  התגברתי 
שבת(,  מסכת  )סוף  ממוות"  תציל  "צדקה  חז"ל,  של  המימרה  לי  התחוורה 

הרגשתי ממש איך היה לי ניסיון לתת את הצדקה שלבסוף הצילה אותי."
דרך  השלישית  החומה  רח'  לכיוון  חלדיה(  מעלה  )ברחוב  מהישיבה  "יצאתי 
התיקון  את  וניגנתי  בדרך  לבד  הייתי  בוקר.  לפנות  בחמש  בערך  שכם  שער 
חצות תוך כדי הליכה. לאחר הרחבה של שער האריות הלכו לפני שני ערבים 
ומאחוריהם הגיח פתאום המחבל, אני עדיין רואה מול עיניי את מראה הלהב 

הרב בביקור אצל שלמה ויזמאן

יארצייט רבי מוהרנ"ת



הוא  ועימו  כנגדי  אותו הוא שלף  של הסכין 
ניסה לדקור אותי."

"המחבל המשיך לרוץ לכיוון 
החיילים ועזב אותי לנפשי"

ומעוצמת  הסכין  עם  עליי  קפץ  "המחבל 
מסתכל  אני  מהרצפה  מטה.  נהדפתי  המכה 
לא  אני  עכשיו  ועד  עליי  מסתכל  והוא  עליו 
מבין למה הוא המשיך לרוץ לכיוון החיילים 
ועזב אותי לנפשי. כמה דקות אח"כ שמעתי 
יריות והבנתי שהרגו את המחבל.  שש שבע 
הצליח  לא  הוא  אבל  מהנפילה,  נחבלתי  אני 

לדקור אותי עם הסכין."
ובכלל  שכם  בשער  הולכים  שאנו  מה  "כל 
ברלנד  הרב  מורינו  של  הדיבורים  בכוח  זה 
מהפחד.  גדולה  היא  שהאמונה  שליט"א 
אנחנו מאמינים בכל הדיבורים שהרב מלמד 
אותנו במשך כל השנים ועם זאת אנו הולכים 

רק  נמצאים  המחבלים  כי  שכם  משער  ללכת  אמשיך  אני  בה"י.  האמונה   –
ארגן  אותה  בחברון  תפילה  שהעצרת  לתשובה.""בוודאי  אותנו  לעורר  בכדי 
הרב שליט"א תרמה לנס שהיה לי, אך בסופו של דבר הזכות של מורינו הרב 

ברלנד שליט"א היא המגינה על כולנו."

ההספד ששבה את לב העולם

ביום  וביטחון.  באמונה  מאוד  מחזקת  זאת  עם  שמחה,  פחות  הרבה  ובנימה 
ד' דפרשת ויגש נהרג על קידוש ה' החייל יוסי כהן, כאשר מחבל רצחני ירה 
במשימת  העת  באותה  נמצאו  השניים  יוסף.  מור  יובל  חברו  ולעבר  לעברו 
יהודה",  "נצח  בגדוד  משירותם  כחלק  אסף  שבגבעת  בטרמפיאדה  אבטחה 
הרב  הגה"צ  מורינו  כ"ק  של  ותיק  תלמיד  שליט"א,  מירב  אליהו  הרב  הי"ד. 
ברלנד שליט"א, ואביו של יוסי כהן הי"ד, דיבר אל התקשורת הכללית במסר 
מרגש ששבה את לב העם כולו. דברים שספג במשך כול שנותיו תחת כנפיו 

של מורינו הרב ברלנד שליט"א.
"יוסי הנשמה הטהורה, הוא עשה שליחות, שלחנו אותו באהבה גדולה. בכל 
יוסי הודה  יושבים במשפחה וכל אחד מודה על משהו,  סעודת שבת אנחנו 
ישראל  עם  על  להגן  הזכות  את  לי  שיש  להקב"ה  מודה  'אני  הללו,  במילים 
בגופי'. זו הנשמה הזו, הוא לא ידע על מה הוא מדבר, אבל אלו היו המילים 

האחרונות שלו בבית, עכשיו אנו מבינים כולנו על מה הוא דיבר."

"אנו מאמינים שעם ישראל זה דבר אחד"

"יוסי הנשמה הטהורה, ילד של מסירות נפש, ילד שרק רצה לעזור מאז שהוא 
היינו  דבריו.  את  מירב  הרב  כפל  המון התחזקות",  צריך  אותו,  לקח  וה'  קטן 
גאים ביוסי והוא היה גאה בנו, שלחנו אותו באהבה מתוך תחושה עמוקה של 
שליחות, כיון שאנו מאמינים שעם ישראל זה דבר אחד. אנו מאמינים שכולנו 

ולתת.  יחד, כל אחד במקומו צריך לעזור 
על זה גדלנו, אני גדלתי בקיבוץ בית אלפא 
של השומר הצעיר, ואלו ערכים נצחיים של 
אהבת אדם, אהבת בריות. שום פוליטיקה 
היהודית  הרוח  תזיז את הערכים של  לא 
הנצחית. חבל שהשכול מחבר בינינו, אולי 

נזכה פעם שהאהבה תחבר בינינו."
"נכון אני שירתתי בצה"ל וחזרתי בתשובה 
הרב  עונה  הכיפורים",  יום  מלחמת  אחרי 
 45 כבר  אני  המראיינת.  לשאלת  מירב 
תוצר  אני  ישראלי,  אני  אבל  חרדי,  שנה 
של המשבר בחברה הישראלית החילונית. 
שהמשפחה  ילדים  שיש  כך  על  לי  צר 
מבין  אני  גיוסם.  אחרי  אותם  מקבלת  לא 
פי  ועל  באמונתו  לחיות  צריך  אחד  שכל 
הכבוד  להישמר,  חייב  הכבוד  אבל  ערכיו, 
לשים  מוכרחים  להישמר.  חייב  ההדדי 
סוף לשנאה הזאת, אי אפשר לבנות בית 

ומדינה בצורה הזו."
"יוסי היה בחור ישראלי חרדי, לב זהב לתפארת עם ישראל ממש, הוא רצה 
לסיים את הצבא ולהמשיך לתת לעם ישראל בתור רופא שיניים, עכשיו הוא 

למעלה שומר עלינו." 

דברי הרב ברלנד בבית משפחת מירב לפני המקרה הקשה

כאשר  והנה, 
דברי  את  שמענו 
ההספד המרגשים 
מירב  הרב  של 
אודות  שליט"א 
ישראל  שעם  כך 
נזכרנו  אחד,  הוא 
שאמר  בדברים 
מורינו הרב ברלנד 
במוצאי  שליט"א 

שבת קודש לך לך. הדברים נאמרו, לא פחות מאשר בסעודת המלווה מלכה 
בביתו של הרב אליהו מירב שליט"א. הרב שר אז עם הציבור ומסר את דברי 
קודשו, "כל הספירות וכל בני האדם, הכל זה דבר אחד. כתוב בתורות ע"ה, ע"ו 
ו- ע"ז )בליקוטי מוהר"ן( שכל האנשים זה דבר אחד, אחד הוא הראש, אחד 
הוא היד, אחד הוא הרגל. וכמו שבגוף האדם, אם כואב לאיבר אחד כך כואב 
לכל הגוף, זה נכון גם בכללות. כל האנשים זה דבר אחד, ואסור שיהיה שום 
כאב לאף אדם, לשום אישה ולשום ילד. אם יש צער לאיש אחד אז יש צער 

בכל העולמות."
שפקד  הנורא  האובדן  עם  באבלכם  איתכם  כולנו  אנו  וכהן  מירב  משפחות 
אתכם. זה כואב ועצוב והמילים אולי לא יצליחו לנחם, אך יהיה רצון שיתקיים 
באנו כולנו דברי הפסוק "ִאם ְּבֻחּקַֹתי ֵּתֵלכּו ...ְוָנַתִּתי ָשׁלֹום ָּבָאֶרץ..", ה' יגדור את 
אור  את  ויגלה  בימינו  במהרה  צדקינו  משיח  את  ויביא  ישראל  עמו  פירצות 

הצדיק בעולם.



לרפואה שלמה: הרב דב קוק בן שושנה, אהובה בת חלו מתוקה, רבקה בת חלו מתוקה, חיים בן קילה, ציון בן זילפה, חלו מתוקה בת זריפה, שולמית בת שמעה שושנה, כרמלה מרגלית נחמה בת שרה, אסתר 
בת ברוריה, שלום בן ליבא, נחמן בן אודל ותהילה בת הדסה, נתן בן תהילה, שרה בת תהילה,  סיגלית בת דורה, רות בת שרה רבקה,  נועה בת ענבל, אביבה חיה בת עדינה

ספרים מפרי עטו של הרב שלום ארוש שליט"א-ספרים שמושכים "חוט של חסד" לעולם. הספרים 
שהצילו אלפי אנשים ומאות משפחות. כמו"כ ניתן להשיג את כל הספרים דיסקים ותפילות 
וסדרת "תפילה לעני" לקט תפילת למועדי השנה מאת הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א.      

למשלוח עד אליך:  052-587-4186, 054-852-0249

לע"נ: הצדקת מרת ליבא בת ר' אליעזר ע"ה , שלום בן יעקב, עידו בן דרור, שמעה שושנה בת 
סעידה מרים, רפאל בן עובדיה חבני, ניסים בן שלום, יוסף יצחק זצ"ל בן יחיאל זצ"ל, מרדכי 

בן תמו, ציון בן ורדה, מרדכי בן לאה, כוכבה בת סולטנה, בינת בת דן, טל בת אורי

תיקון הכללי במבצע הפצה 
50 אג' ליח' - מיוחד וחדש ע"י 

הצייר יהושע וייסמן 

 054-844-1131

ספר "אור הצדיק" ליקוט על חובת החיפוש 
אחרי הצדיק האמת שבדור, וספר "הכתב מבין 

האילנות" ליקוט על עניין המחלוקת שעל צדיק 
הדור בבחינת משיח, להשיג:

054-844-9619 ,054-852-9662 

פניות ישירות למורנו הרב אליעזר ברלנד שליט"א
לעצה, ברכה, או ישועה

שמות לברכה לשלוח בפקס: 02-625-6193
yshoaot@gmail.com או בדוא"ל

שלכל נפש בישראל יהיה קשר עם הצדיק

מספרים חינמים מחו”ל:
ארה”ב - 1914-339-2667 | אירופה - 4420-8089-1449 

נא להתקשר בשעות היום

מוקד הישועות 

לשיחה ישירה עם הגבאי

 052-677-5148 | 058-677-5148©
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קו כנישתא חדא של ר' רחמים 
ברכה 077-2266423 שלוחה 5 

תשובה תפילה זכה מעבירים את רוע הגזירה

הסיפור הוא על בני בן השלוש שחלה והיה לו חום גבוה מאוד שעלה 
הזדמנות  לנו  היתה  בערב  שבועות.  מספר  במשך  פעמים  מספר  וירד 
להיפגש עם הרב, אמרתי לבעלי שהילד יבוא איתנו אך בעלי לא רצה 
בטענה שלא טוב להוציא את הילד בקור בחולי שכזה. אני רציתי מאוד 

לקחת אותו לרב דווקא בגלל שהילד לא חש בטוב. 
לבסוף אכן באנו לרב ומיד כשנכנסנו הרב אמר שהוא רוצה את הילד 
אליו. הרב לקח את המוצץ וטבל בכוס התה שלו )של הרב ( ונתן לילד. 
אמרתי לרב שהילד כבר תקופה מרגיש לא טוב, ראיתי שהרב לא עונה 

והמשכתי ואמרתי שוב ושוב והרב לא מגיב.
לו  אמרנו  הילד.  של  לשמו  ושאל  לרפואה   תפילה  לי  נתן  בהמשך 
'נחמן' ושהרב אמר לקרוא לו כך הרב שמח ונישק את הילד... כשיצאנו 

והיינו ברכב הרגשתי שהחום של הילד ירד. 
בלילה התעוררתי לבדוק את הילד - וב"ה, לא היה לו חום. למחרת 
היה  ולא  נקיות  היו  והנשימות שלו  טוב  יותר  הרגיש  כבר  הוא  בבוקר 

צורך בבדיקת רופא. ב"ה הרב ריפא את בני.

 * וכן רציתי להוסיף שבד בבד בצהריים התחילה לי מיגרנה ולא נותר 
לי אף כדור. ביקשתי מהרב בליבי שירפא את כאב הראש שלי. קראתי 
את התפילה לרפואה זו שהרב נתן לבני ואמרתי בתמימות שאין לי כדור 
והמיגרנה  ניסים  ראיתי  ואכן  תעזור  הרב  של  שהתפילה  מאמינה  ואני 

חלפה.

לכל הישועות: מיטל בת אהובה לזש"ק, בן בנימין בן אהובה לזיווג הגון, אביה בן אהובה לזיווג הגון, הדר בת אהובה לתשובה שלמה, עמית בן מלכה לתשובה שלמה, אריאל בן הדר לתשובה שלמה, יוסי בן מרים להתקרב לצדיק 
ושיצליח בפרנסה, שלי בת סטלה לבן זכר, הודיה בת תקוה לזיווג, עופיר בן שושנה ומלכה חיה בת שושנה, משה חיים ניסים, יוסף אליה, ינון אברהם, שרה, תמר, בני מלכה חיה, נעם בן קרן, טליה בת רות ואביחי בן יפה לזש"ק 

ולכל הישועות, אייל בן שמעה שושנה זיווג הגון, ישי בן אילנה, ניתאי בן הדר לתשובה שלמה, שפרה בת אורית, אביגאיל בת אורית, ורונית בת אורית לזיווג הגון בקרוב, יוסף בן שושנה זיווג הגון ושיצא מאפלה לאורה, מוריה בת 
נאוה, אברהם דביר בן מוריה, ינון יהודה בן מוריה, בנימין חיים בן מוריה, אחיה מלאכי בן מוריה, יוסף אליהו בן אורה, אילת בת פנינה, ניצן בן רביטל, דני דניאל בן עדית, אורן בן אסתר, ענת, אדל, שלום בני כרמלה מרגלית נחמה, 

סיון בת כרמלה מרגלית נחמה, הודיה בת סיון, תהילה בת סיון, כרמלה מרגלית נחמה בת שרה, בת-אל בת שולמית לזיווג הגון, רחל בת דניאלה לזיווג הגון, דונה בת אסתר להצלחה,  ג'קי יצחק בן דונה לזיווג הגון

מוקד הישועות 

knishtachada@gmail.com הצטרפות למנויים בדוא"ל
תגובות וסיפורים לעלון 054-840-7573

תרומות למנויים 058-346-0009
WWW.GOO.GL/49YC2W אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומות וסגנונןתרומות דרך נדרים פלוס: 03-763-0585 או באתר

כולל חצותהשחר העולה

נמצא בעיר העתיקה - ישיבת שובו בנים, י-ם

"קימת חצות הוא המתקת הדינים והוא מסוגל כמו פדיון"
)ליקוטי עצות, קמ"ט(.

בהוראת מורינו הרב שליט"א, נפתח כולל חצות בשם 
"השחר העולה" ובו כל אברך יקבל מלגה עד 4000 ש"ח.

איסוף הכספים יעשה ע"י עמותת "שובו בנים אינטרנשיונל".
לתרומות ניתן לפנות לטל': 02-6266148

הסיפור בחסות מוקד הישועות 052.677.5148 
במקרים דחופים ניתן לדבר ישירות עם הרב שליט"א

retzafimvtzapachat@gmail. :פקס: 073-7850-509    | מייל
    com

ועוד מוצרים חדשים להזמנות :0526-868-005

סגולותיהם הרבות של השמנים האתרים ידועות מאז ימי קדם, ומעניקות 
להם יכולת פעילות חזקה שהינה ייחודית בטבע. רצפים וצפחת מציעה 

לנו גישה ייחודית, המאפשרת לשפר את איכות חיינו

התחדשות טבעית של התאים 3
צבירה מחודשת של אנרגיה 3
תרומה למציאת האיזון שלנו, ולרווחתנו הגופנית והנפשית 3

תוספי מזון ומוצרי קוסמטיקה
מופקים משמנים אתריים טהורים במיוחד לשימושך היומיומי

רותם אליהו | תרשיש | ספיר ועוד 
מוצרים בבליעה

כרוב ממשח |קרנות שן | ניו-ביוטי
הבנים | ברומים ועוד מוצרי קוסמטיקה

מגוון מוצרים המופקים משמנים אתריים טהורים 
במיוחד לשימושך היומיומי לשיפור איכות חייך

לרפואת וישועת הרב אליעזר בן עטיא
shuvubanimint.com אתר שובו בנים איטנרנשיונל

המוהל יוסף שור לתיאום בריתות עם 
מורנו הרב שליטא: 0583-241-318

עיצוב . עימוד . הפקה לדפוס

חושןמעש
148art@gmail.com 0527.653.664
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“שב’מעשה החושן’ היו עוסקים ארבע בעלי מלאכה:
אורג, צורף זהב, לוטש אבנים וחרט...” 


